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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran bagi peranannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk menyiapkan individu bagi 

kehidupannya di masa depan, tetapi juga untuk kehidupan anak masa sekarang 

yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat pendewasaan. 

Pendidikan berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan 

anak agar mampu berkembang secara optimal. Pada proses pendidikan, anak aktif   

mengembangkan   diri   dan   guru   aktif  membantu menciptakan kemudahan 

untuk perkembangan yang optimal tersebut. Pendidikan anak sangat penting dan 

perlu diperhatikan secara serius, karena pendidikan anak merupakan merupakan 

tonggak atau fondasi di masa mendatang. Pendidikan yang diterapkan  dengan  

benar  akan  mengembangkan  anak  yang  baik,  sebaliknya apabila pendidikan  

diterapkan  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  anak,  maka anak akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjas) merupakan salah satu 

kelompok mata pelajaran dalam sistem kurikulum pendidikan nasional di 

Indonesia. Pendidikan tidak terlepas dengan keadaan sarana dan prasarana. 

Keberadaanya sangat penting di dalam menunjang proses pembelajaran disekolah. 

Bagi sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan jasmani yang memadai, akan 
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menambah motivasi guru maupun siswa, karena bisa menunjuang kelancaran 

proses pembelajaran. Namun sebaliknya, jika disekolah-sekolah yang tidak 

memiliki fasilitas yang layak dan memadai, sarana yang dimiliki juga terbatas. 

Bahkan sering kali mencari lahan kosong atau berdesak-desakan dengan beberapa 

sekolah lain untuk bisa menggunakan lahan yang ada, maka pembelajaran akan 

berjalan kurang maksimal, sehingga pelaksanaan pendidikan jasmani dari hari ke 

hari hanya begitu-begitu saja dan sering membosankan para siswa itu sendiri. 

Salah satu kendala kurang lancarnya pendidikan jasmani disekolah tersebut, 

adalah kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 

tersebut.  Disamping itu juga adanya ketergantungan para guru penjas pada sarana 

yang standar serta pendekatan pembelajaran pada penyajian teknik-teknik dasar 

juga sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Kedua hal tersebut menyebabkan 

pola pembelajaran yang kurang variatif dan cenderung membosankan. 

Olahraga atletik merupakan olahraga yang terdiri dari gerakan-gerakan dasar 

yang dinamis dan harmonis, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Atletik juga 

merupakan sarana untuk prndidikan jasmani dalam upaya meningkatkan 

kemampuan biomorik. Misalnya kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, 

koordinasi dan sebagianya. Selain itu juga sebagai sarana untuk penelitian bagi 

para ilmuwan (Eddy Purnomo, 2011: 1). 

Cabang olahraga atletik lempar cakram adalah salah satu nomor lomba 

dalam atletik yang menggunakan sebuah benda kayu yang berbentuk piring 

bersabuk besi, atau benda lain bundar pipih yang dilemparkan, cara untuk 

melakukan lempar cakram hal yang harus diperhatikan yang pertama bagaimana 



3 
 

  
 

cara memegang cakram yang benar, cara melakukan awalan sampai putaran 

cakram seharah dengan jarum jam. Seorang guru dapat menggunakan, 

memanfaatkan, mengembangkan atau bahkan memodifikasi sarana yang akan 

digunakan. Dalam situasi dan kondisi siswa ini, dimana rung gerak para siswa 

untuk beraktivitas fisik semakin berkurang, apabila untuk melakukan kegiatan 

olahraga kecabangan, maka pendekatan konfensional kiranya pemberian gerak 

dasar maupun gerak dominan harus banyak dilakaukan, seperti jalan, lari, lompat 

dan lempar. Dengan upaya tersebut diharapkan siswa peserta didik akan memiliki 

pengalaman gerak yang banyak dan beragam, sehingga ia pun akan menjadi anak 

bisa membina serta menumbuhkan konsep-konsep gerak yang variatif. 

Pengembangan sarana pendidikan jasmani artinya melengkapai yang sudah ada 

dengan cara mengadakan, memperbanyak anak, agar bisa lebih banyak bergerak 

dalam situasi yang menarik dan gembira tanpa kehilangan esensi pendidikan 

jasmani itu sendiri. 

Anak didik perlu dibekali dengan berbagai gerak dasar umum mampun 

gerak dasar dominan dari setiap kecabangan olahraga, maka alat apapun bisa 

dimanfaatkan agar siswa tetap memperoleh kepuasan dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani, meningkatkan kemungkinan keberhasilan 

dalam berpartisipasi, dan akhirnya siswa diharapkan dapat melakukan pola gerak 

secara benar. 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian yang strategis dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, lengkap dan tidak lengkapnya 

sarana dan prasarana pembelajaran turut mempengaruhi maksimal dan tidak 
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maksimalnya ketercapaian tujuan pembelajaran. Saran yang lengkap bisa 

memudahkan guru untuk mengejar target-target tertentu yang menjadi tujuan 

pembelajaranya. Begitu sebaliknya, sarana dan prasarana yang tidak lengkap akan 

menyulitkan bagi guru dalam mencapai target-target tujuan pembelajaran.   

Di SMA Negeri 12 Semarang kondisi nyata di sekolah tersebut, cakram 

hanya ada 4 buah, yang kondisinya masih bagus, 2 buah untuk putra dan 2 buah 

untuk putri. Sementara rata-rata siswa di Sma Negeri 12 Semarang tiap kelas 

berjumlah 35 - 36 siswa, jadi komparasi jumlah cakram dan jumlah siswa adalah 4 

: 36 siswa putra atau putri. Juga kondisi tempat untuk proses pembelajaran kurang 

mendukung karena menggunakan lapangan beralaskan semen bukan yang 

beralaskan tanah, hal itu bisa memungkinkan kondisi cakram akan cepat rusak. 

Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa proses pembelajaran lempar 

cakram menjadi tidak efektif. Situasi dan kondisi ini sudah berjalan cukup lama 

dan sekolah sampai saat ini belum bisa memenuhi sarana dan prasarana cakram 

tersebut sampai batas yang cukup memadai atau kondisi ideal, misalkan dengan 

perbandingan 1 : 2 ( 1 cakram untuk 2 siswa ).   

SMA Negeri 12 Semarang merupakan sekolah pinggiran yang terletak 

cukup strategis di Jl Raya Gungungpati, yang memiliki potensi alam yang 

mendukung, namun dalam proses pembelajaran siswa kurang memiliki teknik 

dasar nomor lempar cakram pada awalan satu putaran, harapanya siswa memiliki 

ketrampilan teknik dasar lempar cakram pada awalan memutar, sebagai 

pengembangan altetik lempar cakram. Guru pernah mengajarkan praktitik awalan 

lempar cakram awalan satu putaran dengan fasilitas yang memdahi namun hasil 
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yang diharapkan masih jauh dari harapan tidak sesuai dengan target guru. Harapan 

guru bisa mengajarkan praktitk teknik dasar lempar cakram awalan satu putaran 

dengan baik dan benar dan hasilnya juga baik.  

Hal ini ditunjukan dari penilaian praktik teknik lempar cakram pada siswa 

kelas X-Mipa 1 SMA Negeri 12 Semarang tahun ajaran 2016/2017 masih sangat 

kurang. Diketahui hasil dari 36 siswa, nilai rata-rata kemampuan lempar cakram 

70 dengan rincian, siswa yang dapat melakukan lempar cakram dengan nilai 

diatas 75 ke atas, hanya 7 siswa atau 23,33%, sedangkan 29 siswa lain 76,67% 

nilai kemampuan lempar cakram masih dibawah 75 angka yang ditetapkan oleh 

sekolah, yaitu 75 (ketuntasan minimalis), artinya 29 siswa tersebut belum tuntas. 

Permasalah yang sering dijumpai oleh guru adalah saat praktik teknik dasar 

lempar cakram awalan memutar satu putaran cara melempar cakram banyak yang 

salah dikeranakan anak-anak cenderung melepas cakram dibawah, sudutnya tidak 

sesuai dengan arah jarum jam dan cakram tidak memutar, dan hasilnya juga tidak 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Oleh karena itu perlu sebuah pemecahan masalah yang sederhana dan bisa 

dilakukan oleh guru. Melihat permasalahan diatas, maka untuk mengetahui 

prroses pembelajara secara rinci, penulis menginstropeksi terhadap pembelajaran 

dengan merefleki diri, dan terhadap beberapa alasan dan kendala terjadi di dalam 

proses pembelajaran atletik khususnya lempar cakram siswa kelas X-Mipa 1 SMA 

Negeri 12 Semarang proses pembelajaran belum berhasil dan tujuan pembelajaran 

belum tercapai. Suatu pemikiran yang muncul adalah bahwa perlu adanya sebuah 

metode pembelajaran untuk memotivasi siswa dapat meningkatkan hasil belajar 
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lempar cakram serta dapat meningkatkan koordinasi gerak dalam lemparan dan 

hsil pembelajaran meningkat. Melalui aktivias sirkut akan menjadikan 

pembelajaran yang aktif, efektif, inofatif dan juga menyengkan. 

Aktivitas sirkut merupakan suatu aktivias yang bertujuan untuk 

memberikan penyesuian dan koordinasi siswa untuk melakuakan awalan, 

lemparan, sampai sikap akhir setelah melakuakan lemparan pada lempar cakram. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin menerapkan sebuah metode 

pendekatan dalam proses pembelajaran lempar cakram dengan aktivias sirkut 

dalam upaya peningkatan pembelajaran lempar cakram pada siswa kelas X-Mipa 

1 di SMA Negeri 12 Semarang.   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Siswa SMA Negeri 12 Semarang masih banyak yang belum bisa 

melakukan lempar cakram. 

1.2.2 Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran yang belum memadai untuk 

lempar cakram. 

1.2.3 Guru sudah mengajarkan praktik teknik dasar lempar cakram namun 

hasilnya belum memenuhi harapan baik proses maupun hasil lemparan. 

1.2.4 Belum pernah dilakukan pembelajaran dengan model pendekatan aktivitas 

sirkut dalm meningkatkan pembelajaran lempar cakram pada siswa kelas 

X-Mipa 1 di SMA  Negeri 12 Semarang. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Dalam penyusunan proposal skripsi ini mengingat luasnya permasalahan 

dan dengan mempertimbangkan segala keterbatasan penulis, maka penulis 

membatasi permasalahan pada: 

1.3.1 Model pendekatan aktivias sirkut untuk meningkatkan hasil belajar lempar 

cakram. 

1.3.2 Teknik dasar dalam pembelajaran lempar cakram gaya menyamping pada 

siswa kelas X-Mipa 1 SMA Negeri 12 Semarang. 

1.3.3 Teknik dasar dalam lempar cakram dengan awalan satu putaran pada siswa 

kelas X-Mipa 1 SMA Negeri 12 Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang  masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan  yaitu Apakah menggunakan model pembelajaran aktivitas sirkuit 

dapat meningkatkan pembelajaran lempar cakram pada siswa kelas X-Mipa 1  di 

SMA Negeri 12 Semarang. 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang disusun maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana menggunakan pendekatan aktivias 

sirkuit dapat meningkatkan pembelajaran lempar cakram pada siswa kelas X-Mipa 

1 di SMA Negeri 12 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 
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 Manfaat penelitian berupa metode pembelajaran ini diharapkan dapat 

berguna bagi berbagai pihak, yaitu :  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Dengan Penelitian ini diharapakan dapat menemukan pengetahuan baru tentang 

peningkatan  hasil belajar lempar cakram dengan media ban bekas. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

a. Memperoleh metode pembelajaran yang lebih variatif bagi guru dan 

sekolah. 

b. Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. 

c. Informasi ini nantinya bisa dijadikan bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani  Olahraga dan 

Kesehatan yang lebih baik. 

d. Sebagai bahan pelaksanaan pembelajan pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. 

e. Sebagai motivasi kepada guru penjas untuk menciptakan variasi mengajar 

dengan menggunakan media ban bekas sepeda sehingga siswa tidak bosan 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

1.6.2.2 Bagi Siswa 

Dengan adanya metode pembelajaran lempar cakram menggunakan media 

ban bekas sepeda dapat mempermudah hasil belajar pada siswa. 
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a. Adanya metode pembelajaran ini memberikan kemudahan bagi peserta 

didik dalam belajar dan memahami materi yang diajarkan. 

b. Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik dalam mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan terutama pada 

materi teknik dasar guling depan senam lantai. 

c. Media pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

merarik bagi peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


